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Fritidsnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2016-06-09  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 9 juni 2016, kl. 14.00 - 15.45 

 

 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. 

Emanuel Larsson (KD) 

Lotten Flodström (S) 

Jörg Neumann (M), tjänstgörande ersättare för Johan Lassus (M) 

Gun Bysmed (SD), tjänstgörande ersättare för Urban Nilsson (C) 

Stefan Nylén (SD) 

Rune Johansson (S) 

Susanne Josefsson (S) 

Malin Sjöblom (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Anna Gamlén, fritidschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Emanuel Larsson  

 Justeringens 
 plats och tid 

Fritidskontoret, måndagen den 13 juni 2016. 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       49 - 56  

Niklas Arvidsson 

 

  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Tommy Stensson 

 

 

  

Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Emanuel Larsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Sammanträdesdatum 2016-06-09   Paragrafer 49 - 56  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2016-06-14 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2016-07-05 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 
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……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-09     2(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §49    Dnr: FN.2016.6   041  

 

Budget 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar om "Strategiska styrdokumentet" vid 

sammanträde 2016-05-26 och därefter kan respektive nämnd processa 

budgetarbetet. Enligt tidplan för budgetarbetet ska respektive nämnd lämna in 

årsbudget 2017 samt utblick senast 31 augusti 2016 till ekonomienheten. 

 

Enligt KS 2016-05-11§ 153 ska fritidsnämnden omstrukturera -0,9 mnkr. 

Prioriterade programområden och inriktningar har tagits fram. 

Programområdena är: 

 Barns lärande 

 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Fritidsnämnden innefattas på flertalet inriktningar. 

 

Fritidsförvaltningen har påbörjat budgetarbetet för 2017 med utblick. 
 

Justeringen av - 0,9 mnkr sker på programområde föreningsstöd med 650 tkr 

och övrigt inom programområde fritidsverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående budget 2017, daterad den 10 maj 

2016  

Förslag till mål och budget för år 2017 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att  anta förslaget till mål och budget för år 2017. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §50    Dnr: FN.2016.16   042  

 

Intern kontroll 2016  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-26 § 97 om intern kontroll för  

Gislaveds kommun. Enligt § 5 i ”Reglemente för intern kontroll för 

Gislaveds kommun” har respektive nämnd det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.  

 

Fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på två interna kontrollområden för 

2016. Det handlar om  

 vattenrening 

 förebyggande av stölder i förvaltningens anläggningar   
 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående förslag på Internkontroll områden 

2016 daterad 2016-05-12 

Förslag till interna kontrollområden 2016 daterad 2016-05-12 

Uppföljning av internkontroll 2015 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till interna kontrollområden 2016.  

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §51    Dnr: FN.2016.48   00  

 

Villstad GiF, ansökan om dispens  

 

Ärendebeskrivning 

Villstad GIF har inkommit med en skrivelse till fritidsnämnden angående 

anstånd från gällande bidragsregler. Det handlar om föreningens driftsbidrag 

som baseras på antal deltagaraktiviteter. 

 

Föreningen skriver i sin ansökan att friidrott numera är en inomhusidrott. De 

menar att de inte blev tilldelade träningstider för inomhusverksamhet för ett 

antal år sedan och att det innebar att föreningen hamnade på en låg nivå när 

det gäller aktivitetstillfällen. Föreningen inkom då med en ansökan om dispens 

och enligt beslut FN 2014-10-12 § 87 beviljades föreningen dispens från den 

bidragsregel som avser reducering av driftbidraget.  

 

Föreningen har därefter medverkat vid fritidsförvaltningens årliga möten för 

halltidsfördelning och fått del av önskade tider. Under 2015 har föreningen ökat 

sin verksamhet och man ser en positiv trend vad gäller antalet 

deltagaraktiviteter. Föreningen påtalar dock att trots driftbidraget är det 

ekonomiskt svårt att täcka alla kostnader för friidrottsanläggningen som 

föreningen driver. Föreningen framför därför värdet av att fritidsnämnden tittar 

över bidragsnivåerna för föreningar i Gislaveds kommun som driver sina 

anläggningar själva.  

 

Villstad GIF ansöker med sin skrivelse om dispens, motsvarande tidigare beslut.     

 

Beslutsunderlag 

Villstad GiF, ansökan om dispens 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Villstads GIF ansökan om dispens 

daterad 2016-05-11  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Villstad GiF dispens från den bidragsregel som avser reducering av 

driftbidraget enligt bidragstrappan under 2016. 

  

 

Expedieras till: 

Villstad GiF 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §52    Dnr: FN.2016.50   805  

 

Westbo Atletklubb - Bidragsjustering  

 

Ärendebeskrivning 

Westbo Atletklubb bjöd in fritidskontoret till sin föreningslokal i Anderstorp 

den 10 mars 2016. Föreningen lyfte problematiken med sitt nuvarande bidrag 

de får från fritidsnämnden. Bidraget föreningen får är ett EFA-bidrag avseende 

lokalen samt ett schablonbidrag för verksamheten. Totalt får föreningen 21 500 

kronor/år. Bidragen togs fram 2008 efter en bidragskontroll och har därefter 

inte justerats. 

 

Föreningens EFA-bidrag ligger inom ramen för ”Bud- styrketräningslokaler”. Vid 

en jämförelse med de andra föreningarna inom samma kategori så ligger 

Westbo Atelteklubbs EFA-bidrag lägre än övriga. 

 

Sedan ett par år tillbaka har Smålandsidrotten omvärderat föreningen som en 

förening med  organiserad gruppträning. Efter samtal med Smålandsidrotten 

bör således fritidsnämnden omvärdera schablonbidraget och istället betala ut 

aktivitetsstöd. 

 

Westbo Atletklubb har idag en god verksamhet som är värdefull för både 

ungdomar och vuxna.  Förra året hade föreningen 192 medlemmar i åldern 7-

25 år och 1 858 deltagaraktiviteter i åldern 7-25 år. 

 

Eftersom föreningen i dagsläget inte får ett ”normalt” aktivitetsbidrag går också 

föreningen miste om tillägget för drog- och mobbingpolicy. 

 

Räknat på förra årets aktiviteter skulle föreningen fått drygt 18 000 kronor för 

aktivitetsbidrag inklusive drog- och mobbingpolicy. I dagsläget får föreningen 

10 500 kronor för sitt schablonbidrag. 

 

Föreningen har en hyreskostnad på 108 000 kr/år i detta ingår ej uppvärmning 

och varmvatten.  Föreningen har tittat på andra lokaler, men inte hittat någon 

lämplig. Bidrag för EFA bör höjas. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Westbo Atletklubb, daterad 12 maj 

Bidragsjustering, daterad den 12 maj 2016  

 

Yrkande 

Stefan Nylén (SD): bifall till förslaget. 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att häva bestlutet gällande schablonbidrag (FN §91-08), 

 

att Westbo Atletklubb från och med 2016 är en bidragsberättid förening 

med aktivietetsbidrag, samt 

 

att justera Westbo Atletklubbs EFA-bidrag till 35 000 kronor 

 

Expedieras till: 

Westbo Atletklubb 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §53    Dnr: FN.2016.45   805  

 

Gislaveds Gammaldansförening, ansökan om bidrag (0-taxor hyra i 

Anderstorps Folkets hus)  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds Gammeldansförening har inkommit med en skrivelse där de ansöker 

om möjligheten att hyra Anderstorps Folkets hus med så kallad nolltaxa.  

 

Föreningen arrangerar danskurser. I samarbete med andra 

gammeldansföreningar runt om i kommunen samt närliggande kommuner 

erbjuds danskurser varje söndag under minst nio av årets månader. Tidigare 

höll föreningen till i Parkhallen samt Gisleparken, Gislaved. Vid ombyggnation 

av Gisleparken fick föreningen flytta ut. Sedan dess har föreningen hållt sina 

kurser i Bredaryds bygdegård. Nu vill föreningen istället hyra Anderstorps 

Folkets hus, men kostnaden är hög. Föreningen ansöker därför om möjligheten 

att hyra Anderstorps Folkets hus med så kallad nolltaxa. 

 

Subvention vid förhyrning av samlingssalar ("nolltaxan") innebär att 10 % av 

taxan betalas av föreningen. Det finns villkor kopplade till verksamheten som 

ska bedrivas i samlingssalen. Villkoren betonar att föreningen ska finnas med i 

kommunens föreningsregister. Godkända verksamheter är möten och 

studiecirklar. Fysiska aktiviteter omfattas inte av subventionen. Enligt villkoren 

kan sådan verksamhet med fördel bedrivas i kommunens gymnastiksalar och 

sporthallar.      

 

Beslutsunderlag 

Gislaveds Gammaldansförening, ansökan om bidrag (0-taxor hyra i Anderstorps 

Folkets hus) 

Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Gislaveds gammledansförenings 

ansökan om 0-taxa daterad 2016-05-11  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå ansökan från Gislaveds gammeldansförening angående möjligheten 

att hyra Anderstorps Folkets hus med så kallad nolltaxa. 

  

 

Expedieras till: 

Gislaveds gammeldansförening    
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §54    Dnr: FN.2016.34   805  

 

Pingstförsamlingen Smålandsstenar, ansökan om bidrag (renovering 

av befiniligt hall)  

 

Ärendebeskrivning 

Pingstförsamlingen Smålandsstenar har inkommit med en ansökan om bidrag 

för renovering av befintlig lek- och aktivitetshall. Upprustningen består av 

målning av lokal, renovering av dörrar och golv, energieffektivisering samt ny 

belysning. 

 

Föreningen ansöker om ett belopp på 50 000 kronor. Enligt föreningens 

kostnadssammanställning kommer målningen kosta 15 000 kr, dörrar och golv 

10 000 kr och byte av belysning 25 000 kr. 

 

Beräknad investeringsstart är 30 januari 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Pingstförsamlingen Smålandsstenar bidragsansökan (renovering av befintlig hall) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående Pingstförsamlingen 

Smålandsstenars bidragsansökan, daterad den 13 maj 2016 

 

Yrkande 

Emanuel Larsson (KD): att bevilja Pingstförsamlingen Smålandsstenar ett bidrag 

om 25 000 kr för målning av lokal, renovering av dörrar och golv, samt ny 

belysning. 

 

Tommy Stensson (S): att bevilja Pingstförsamlingen Smålandsstenar ett bidrag 

om 20 000 kr för målning av lokal, renovering av dörrar och golv, samt ny 

belysning. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Emanuel Larssons (KD) 

yrkande och finner att fritidsnämnden beslutat enligt Tommy Stenssons (S) 

förslag. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Pingstförsamlingen Smålandsstenar ett bidrag om 20 000 kr för 

målning av lokal, renovering av dörrar och golv, samt ny belysning, samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

  

 

Expedieras till: 

Pingstförsamlingen Smålandsstenar 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §55    Dnr: FN.2016.52   805  

 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag (slaghack)  

 

Ärendebeskrivning 

Den 18 maj 2016 inkom en ansökan om investeringsbidrag från Burseryds 

Idrottsförening. Den planerade investeringen är inköp av en slaghack. 

Föreningen har ansökt om totalt 30 000 kronor för det här ändamålet. 

 

Med slaghacken vill föreningen underlätta skötseln för Granbackens 

ytterområden, göra röjningsarbeten vid elljusspåret samt vid Västboloppets 

tävlingsområden. Idag använder föreningen privata maskiner för det arbetet. 

 

Fritidsförvaltningen anser att det är av stor vikt att ge föreningen 

förutsättningar för fortsatt god skötsel av elljusspåret. Västboloppet är en 

händelse som är av stor vikt för kommunens friluftsliv och att ge rätt 

förutsättningar för underhållet av tävlingsområdet är viktigt för att möjliggöra 

arrangemangets fortlevnad och utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Burseryds Idrottsförening, ansökan om investeringsbidrag (slaghack) 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2016  

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Burseryds Idrottsförening ett bidrag om 12 000 kronor för inköp 

av slaghack för skötsel av elljusspåret och Västboloppets tävlingsområde, 

samt 

 

att kostnaden belastar kontot investeringsbidrag. 

 

  

Expedieras till: 

Burseryds Idrottsförening 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §56    Dnr: FN.2016.2   009  

 

Övrigt  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningsbesök 

Fritidschefen rapporterar från ett antal föreningsbesök. Hon har varit och 

besökt Isabergs RK, Burseryds IF, Bosniska islamska föreningen och Gislaveds 

TK. 

 

Synpunkter från allmänhetsmöten ÖP16 

Fritidschefen informerar om synpunkter som har framkommit vid 

allmänhetsmötena som genomförts i samrådet av ÖP16. Ett antal synpunkter 

berör fritidsnämndens verksamhetsområden. Det handlar om önskemål såsom 

en bastu intill Kroksjön, arrangemang vid spontanidrottsplatserna, upprustning 

av Hälsans stig, möjlighet till klippkort på Hälsolyftet, upprustning av 

Hörsjöbadet. En återkoppling ska ske till invånarna och förvaltningarna ska 

lämna svar på ev åtgärder senast 23/6.  

 

Olympic Day 

Fritidschefen informerar att Olympic Day kommer att gå av stapeln i 

Gisleområdet den 3 september 2016. Tio föreningar i kommunen kommer att 

visa upp sina idrotter. Inbjudan går ut i dagarna till barn i skolår 1-6.  

 

Halltidsfördelning 

Fritidschefen rapporterar från halltidsfördelningsmötena som har genomförts 

den senaste veckan. Det är fortfarande hårt tryck om tiderna och behovet av 

en tränings- och matchhall med publikkapacitet i kommunen är påtaglig. Flera 

föreningar har fått stå tillbaka med sina önskemål om halltider. 

 

Handikappsramp 

Fritidsnämnden har investeringsbudget för att anlägga en handikappsramp vid 

ett friluftsbad under 2016. Fritidschefen informerar om att dialog att förts med 

Kommunala rådet för funktionshinder om val av friluftsbad. Det har fallit på 

Kyrksjön, Båraryd. Fritidsförvaltningen har ansökt om strandskyddsdispens och 

 antagit offert från leverantör. Under förutsättning att allt löper på som det ska 

kommer rampen att vara på plats under v. 27. Budgeten kommer att överstigas. 

 

Sommarliv 

Fritidschefen informerar att Gislaveds kommun har fått 750 tkr från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för att skapa kostnadsfria 

aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6-15 år under sommaren. Ett antal 

föreningar är involverade och kommer att erbjuda prova på verksamhet, bussar 

kommer gå från norra och södra delarna av kommunen till Hörsjöbadet ett 

antal dagar och kulturella arrangemang i form av bla. konserter kommer att äga 

rum. Ett program finns framtaget och presenteras på kommunens hemsida. 

 

Nytag av Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet 

Fritidschefen informerar att folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet 

kommer att slås samman och fortsättningsvis heta ”Rådet för social hållbarhet”.  

 

Uppstart Hörsjöbadet 

Fritidschefen informerar om Hörsjöbadets uppstart för säsongen 2016. 

Fn § 56 (forts.) 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Extra sammanträde med fnau och fn 

Fritidschefen påminner om de extra sammanträdena med fnau 27/6 kl. 15 samt 

fn 27/6 kl. 16. Vid sammanträdena ska anbud för ev ny sporthall i 

Smålandsstenar diskuteras. 

 

Tack för Betongcupen 

Ledamot i fritidsnämnden framför tack till fritidsnämnden från flertalet barn och 

ungdomar i Smålandsstenar efter genomförd ”Betongcup”. 

 

Match mellan utvecklingslag 

Ledamot i fritidsnämnden bjuder in nämnden att komma och titta på match 

mellan utvecklingslagen inom Burseryds IF och Anderstorps IF. Matchen 

kommer att spelas i halvlekspausen i derbyt Anderstorps IF och Gislaveds IS 

lördag 18/6. 

 

Utegym 

Fritidschefen informerar om planer att anlägga ett utegym i Gisleområdet inom 

ramen för investering av spontanidrottsanläggning 2016. 

 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 

 


